
Suy Niệm 7 Sự Thương Khó Kính Đức Mẹ Cộng Đoàn Tôma Thiện 
 
Bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua, giáo hội mời gọi tín hữu, lắng đọng, 
thầm lặng suy niệm và cầu nguyện như Cha Tuyên Úy mong muốn 

cộng đoàn sống trong Thinh Lặng thánh, cùng suy tư đặc biệt thứ 
Bảy Tuần Thánh như những năm vừa qua, cộng đoàn tổ chức suy 

niệm 7 sự thương khó  Đức Mẹ với rất đông ông bà anh chị em tham 
dự qua nhiều anh chị trẻ ngắm rất hay đánh động giờ cầu nguyện suy 
niệm rất sốt sắng.   

Đúng 10 giờ cộng đoàn đã có mặt đông đủ, sau những bài hát ca 
tụng Mẹ mở đầu các hồi ngắm bắt đầu. 

 
Thứ nhất thì ngắm : khi ông thánh Ximêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu 

thì nói cùng Đức Mẹ rằng: 

“Con Bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng 

Bà”. Đức Mẹ nghe lời ấy thì lo buồn đau đớn như gươm sắc đâm qua 

lòng Đức Mẹ vậy. 

 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho liên, như Đức Mẹ thuở xưa. 

Amen. 

 

Thứ hai thì ngắm : khi Đức Mẹ nghe thấy thánh Thiên Thần báo tin vua 

Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì đưa Con sang nước Ai Cập, 

thì Đức Mẹ rất khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ 

vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, 

xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu 

cho liên, chớ làm sự gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. 

 

 

Thứ ba thì ngắm : khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ 
Giêrusalem, mà khi trở về thì lạc mất Con, thâu đêm những lo 
buồn khóc lóc, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. 

 
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, chớ có đi đàng tội lỗi, 
mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. 
 

 

Thứ bốn thì ngắm : khi Đức Mẹ thấy Con vác cây Thánh Giá mà 
lên núi Calvariô, bởi cây Thánh Giá nặng thì ngã xuống đất nhiều 

lần, mà quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn 
sầu não, hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống đau đớn 

thảm thiết khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức 
Mẹ vậy. 
 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 
Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con vác Thánh Giá theo chân 

Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Amen. 



 
Thứ năm thì ngắm : khi Đức Mẹ thấy Con ở trên cây Thánh Giá phán ra bảy lời như lối của trọng để lại cho 

Mẹ vậy, đoạn thì gục đầu xuống mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau 
đớn quá sức, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. 

 
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 
Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con hằng nhớ bảy lời cực trọng 

ấy như của châu báu cha lối cho con, mà tích vào lòng chúng con 
cho đến trọn đời. Amen. 

 
Thứ sáu thì ngắm : khi ông thánh Giuse và ông thánh Nicôđêmô, 
tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì Đức Mẹ giơ hai 

tay lên cho được đỡ lấy xác Con, mà khi đã được thì ôm vào lòng, 
liền sấp mặt xuống trên đầu Con, cùng chẳng nề những gai nhọn ở đầu Con phải mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì 

dính những máu Con, mà mặt Con thì tràn ra những nước mắt Mẹ 
chảy xuống. Ai suy được sự thảm thiết đau đớn trong lòng Đức 
Mẹ bấy giờ ? Thật là như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. 

Đoạn lấy khăn trắng mà liệm. 
 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 
Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn khóc lóc, 
vì tội lỗi chúng con đã phạm làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết 

làm vậy. Amen. 
 

Thứ bảy thì ngắm : khi cất xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong 
hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn thảm thiết như chết mà chôn 
trong một mồ cùng Con vậy, vì khi trước còn thấy xác Con mà còn đau đớn dường ấy, phương chi bây giờ 

chẳng còn thấy Con nữa, thì lòng Đức Mẹ rất khốn cực đau đớn là dường nào, như gươm sắc đâm qua lòng 
Đức Mẹ vậy. 

 
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính 
Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được bỏ đàng tội lỗi mà đi 

đàng các nhân đức, cho được chết làm một cùng Đức Chúa Giêsu. 
Amen. 

 

 Sau chuỗi lần hạt 7Sự Thương Khó Đức Mẹ, hầu hết tất cả các 

giọng ngắm mang lại cho cộng đoàn chìm đắm trong bầu khí rất 

nghiêm trang suy niệm cuộc đời của Mẹ quyết theo con Mẹ đến 

cùng cho dù bao nhiêu đau buồn vẫn một lòng phó thác, cậy trông vào quyền năng Thiên Chúa. Tiếp theo là 

câu kết lời nguyện chung 

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, thì đã hợp như lời ông thánh Ximêon nói rằng: “Con Bà ngày 

sau nên như bia bắn, và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”, thì chúng con xin cho được kính bảy sự thương khó 

Rất Thánh Đức Bà cho liên, xin Đức Bà cầu cho chúng con được ích bởi ngắm bảy sự thương khó ấy mà ra, 

cùng vì công 

nghiệp Đức 

Chúa Giêsu đã 

chịu chết vì 

chúng con, cho 

ngày sau được 

hằng sống hằng 

trị làm   một 



cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. 

Công đoàn hân hoan ra về sau bài hát kết thúc vài anh chị em ở lại cầu nguyện và viếng Thánh Giá Chúa,  

xin Mẹ ban thêm ơn ích cho chính chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con biết nhớ những sự 

đau khổ của Mẹ phải gánh chịu năm xưa, để chúng con biết chia sẽ bớt những đau khổ với nhau và tạo thêm 

niềm vui cho nhau trong cuộc sống đức tin với niềm Hy Vọng cùng sống lại với Chúa Phục Sinh Quang 

Lâm. 
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